Nemzetközi esszé pályázat
A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége 2016-ban második alkalommal hirdeti meg a
nemzetközi esszé pályázat hazai versenyét. 2010-ben hozták létre ezt a lehetőséget nemzetközi szinten
olyan fiatalok számára, akik nem tudnak részt venni a békeposzter pályázaton, így lehetőséget
biztosítva a látássérült gyermekek részére, hogy „elmondhassák”, leírhassák, hogy nekik mit
jelent a béke. A pályázat célja, hogy világszerte támogassa a látássérült gyermekeket és bátorítsa őket
az önkifejezésre.
A nemzetközi pályázat kiírója: Lions Club International (www.lionsclubs.org)

A pályázat címe: „A Celebration of Peace” – „A Béke ünnepe”

Részvétei korhatár: 11-13 év közötti látássérült gyermekek
2003. november 16. és 2005. november 15. között született fiatalok

A pályázat tartalma, követelményei:
-

-

Kizárólag Lions Clubokon keresztül lehet pályázni!
Az esszé ne legyen hosszabb, mint 500 szó, melyet gépelve kell beadni Word dokumentum
formájában, betűtípus: Times New Roman, 12-es méret, dupla sorközzel
Az esszéhez kötelező mellékelni kell egy jelentkezési lapot a készítő adataival, anélkül a
pályázat érvénytelen /I. melléklet/
Személyenként egy mű adható le évente, és saját készítésű kell legyen, saját gondolatokkal.
Más szerző által felhasznált írás, vagy írásrészlet nem megengedett a pályázaton! Minden más
szerző általi gondolat felhasználás kizárást jelent bármilyen jövőbeni Lions pályázatról!
Az esszé nem lehet olyan korábbi írás, amely már publikálva volt.
Az országos nyertes pályázó alkotása angol nyelvre lefordítva kerül a nemzetközi zsűri elé.

Beküldési határidő: 2016.

november 15.

Mód: A pályázatot a klub elnökének aláírásával ellátva, szkennelt formában essze@lions.hu címére
kérjük elektronikus formában megküldeni.

Az eredeti pályázatok beküldési helye: Deé Rita 9200-Mosonmagyaróvár, Kolbai Károly u. 10.

Díj: 50.000,- Ft értékű nyeremény

A beérkezett írások visszaküldésére nincs mód. A szervezet fenntartja a jogot, hogy a beérkező
munkákat a tevékenységével összefüggő nemes célokra felhasználja.
Minden hazai lions klub aktív részvételét várjuk, hiszen a klubok saját környezetükben (iskolák,
egyesületek, szakmai intézmények, családok stb. bevonásával szervezik meg a helyi fordulót. Minden
klub csak egy pályázatot küldhet a Szövetség felé. A Szövetség az országos verseny győztesét benevezi
a nemzetközi versenybe.
A beérkezett pályázatokat a Kormányzó által felkért bizottság bírálja el.

Díjátadás: ünnepélyes program keretében 2017 tavaszán, Podmaniczky utcai Wanatka Lions
központban kerül megrendezésre

Melléklet - Jelentkezési lap

Gyermek adatai

Név:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….

Az esszé
címe:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kor:…………………. év
Fiú/lány

Születési hely: ………………………………..

születési dátum:……………………….

Iskola:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….

Telefonszám:………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….

Cím:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..

Postacím:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….

Lions Club információ

Club
neve:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…

Club száma:……………………………………………………………
száma:…………………………………………..

District

Elnök
neve:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefonszáma:………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..

Mailcíme:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….

Postacíme:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..

Club elnök aláírása:……………………………………………………………………….

Dátum:

